
Château d’Hélécine | rue Armand Dewolf 2, 1357 Hélécine
Tel: 019 65 54 91 | chateauhelecine@brabantwallon.be | www.chateaudhelecine.be
Let op: U wordt gevraagd het park 15 minuten voor sluiting te verlaten.

Mobiel nummer van de bewaking: 
0495 59 03 45

Algemene voorschriften
Artikel 1: De visserij is open 1 uur na 
de opening van het park en gesloten 1 
uur voor dat het park sluit.
De openingsuren van het park zijn:
• van oktober tot maart: van 8u00 

tot 18u30
• April, mei, september: van 8u00 

tot 21u
• Juni, juli , augustus: van 8u00 tot 

21u30

Artikel 2: Het is iedere persoon toe-
gestaan om te vissen in de vijvers 
van het kasteel op voorwaarde dat hij 
zich onderwerpt aan het reglement 
en dat hij in bezit is van zijn abone-
ment (of geldig dagelijks ticket). Het 
dagelijkse ticket of het abonnement 
zijn strikt persoonlijk en worden on-
tvangen door de bewaker wanneer hij 
langs de vijver loopt, die moeten ge-
toond worden bij iedere controle van 
de bewakers.

Artikel 3: De visser moet er voor zor-
gen geen schade toe te brengen aan 
de beplantingen en de oevers. Hij is 
strafrechtelijk verantwoordelijk voor 
alle schade die hij veroorzaakt. Hij 

moet er voor zorgen dat de plaats 
die hij heeft ingenomen proper blijft 
en vrij van afval en papier is bij zijn 
vertrek.
Vuilnisbakken zijn beschikbaar in het 
park.

Artikel 4: De visser moet eerbied en 
respect tonen voor fauna en flora van 
de vijvers, en vermijden dat er vis-
draad of vishaakjes in het water of op 
de oever van de vijver achterblijven. 
Hij mag in geen geval de dieren laten 
schrikken, slaan of verminken. Het is 
ook streng verboden een boot of een 
drone voor het lokaas te gebruiken.

Artikel 5: De beëdigde bewakers van 
het kasteel hebben de plicht het re-
glement te doen naleven.
Zij hebben het recht op ieder moment 
de korf, het vissersmateriaal en alle 
ander materialen, in het bezit van de 
visser, te controleren op tegenstrijdi-
gheden met het reglement.
De vissers zijn er aan gehouden hun 
bevelen uit te voeren.

Artikel 6: In geval van inbreuk op 
het vissersreglement, ongehoor-

zaamheid en onwelwillendheid van 
de vissers, is het de bewakers toe-
gestaan:
• De desbetreffende visser uit het 

kasteel te weren;
• Het intrekken, definitief of voor 

bepaalde tijd en zonder terugbe-
taling van het abonnement;

• Aan iedere overtreder een admi-
nistratieve boete op te leggen van 
10,00 €.

Artikel 7: De bewaker kan een visser 
uit zijn positie verlaten afhankelijk 
van het aantal mensen of om andere 
redenen.

Artikel 8: Het rijden met eender welk 
voertuig langs de oevers van de vi-
jvers is verboden, behalve met een 
speciale toelating.

Artikel 9: Het is ten strengste verbo-
den de gevangen vis terug vrij te laten 
in een andere vijver.

Artikel 10: Kinderen (minder dan 12 
jaar) die met een betaalde visser zijn, 
mogen met 1 hengel gratis vissen.

Artikel 11: Vuur maken of barbecues 
zijn ten strengste verboden. De visser 
moet een fatsoenlijke kleding en een 
gedrag handhaven in overeenstem-
ming met de goede zeden en open-
bare orde houden.

Artikel 12: De bedragen
• Forel: vijver 1
 � 1 dag, 2 hengels: 15 € (geen halve 

dagen, geen kindertarief)
• Witvis: vijver 3

 - Jaarabonnement vijver 3: 
volwassenen: 55,00 € en stu-
denten: 30,00 €

 - Gecombineerd abonnement 
vijver/rivier (enkel op vertoon 
van rivier abonnement): volwas-
senen: 30,00 € en studenten: 
15,00 €

Tijdens bepaalde activiteiten, 
behoudt het Kasteelbeheer zich het 
recht voor om de vijvers te sluiten.

De informatie zal door de web-
site van het Kasteel van Hélécine  
(www.chateauhelecine.be) meege-
deeld worden en op de aankondi-
gingenborden van het park.

REGLEMENT VAN DE VISSERIJ OP HET KASTEEL VAN HÉLÉCINE
Welkom bij het Kasteel van Hélécine! Help ons door dit reglement te respecteren, en zo de locatie te beschermen. 
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VIJVER 1 - Forelvijver
(Opening vanaf de tweede zaterdag van maart tot de tweede zondag 
van november)

• Het forelvissen is open alle dagen van het visseizoen. De forel lozingen komen 
twee keer per week voor, een keer de ochtend en een keer de namiddag.

• Het lokaas van welke aard dan ook, is streng verboden.

• Het leefnet is verplicht.

• Het is ten strengste verboden de forel  terug vrij te laten.

• De dubbel en drievoudige vishaken zijn verboden zoals de vishaken onder de 
maat n°6.

• Het vissen met lepel, snoer, fuik, net en met een lijn zonder hengel of met ieder 
ander materiaal verschillend dan de vishengel met lijn en dobber zijn verbo-
den.

• Alle andere gevangen vissen dan forel moeten zo snel mogelijk en in de juiste 
omstandigheden in het water worden teruggezet.

VIJVER 3 - Vissen op witvis
(Alle technieken behalve het vissen op batterijen)

(Opening vanaf de tweede zaterdag van maart tot de tweede zondag 
van december)

• Iedere visser moet ervoor zorgen dat zijn vislijn loodrecht blijft met de vijveroe-
ver. Vislimieten mogen de helft van de vijver niet overschrijden. De visser moet 
eerlijk spel en gezond verstand tonen en moet ervoor zorgen dat hij andere 
vissers of gebruikers niet stoort. Een locatie per visser.

• De opvangmat is verplicht.

• De vis wordt verplicht in de juiste omstandigheden in het water teruggezet.

• De visser kan allen de vraatzuchtige nemen. In geval van snoek kunnen 
ze alleen worden genomen als ze ten minste 60 centimeter meten en tot 3 
snoeken per visser per dag.

• Het leefnet en het beschermde net zijn verboden behalve afwijking.

• De dubbel en drievoudige vishaken zijn verboden zoals de vishaken onder de 
maat n°6. Weerhaakloze haak of verbrijzelde weerhaak.

• Het vissen met lepel, snoer, fuik, net en met een lijn zonder hengel of met ieder 
ander materiaal verschillend dan de vishengel met lijn en dobber zijn verbo-
den.

• Alle lokaas is toegelaten (maximum 1kg).

• Vissen met een drijvend aas is verboden.

• Gebruik geen droge doek om vis te hanteren (natte doek of handen).


